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                                                                     المملكة العربية السعودية                                 

  وزارة التعليم العالي 

 جامعة المجمعة   

 

 

 الذاتية السيرة
 ألعضاء و عضوات هيئة التدريس السعوديين و من في حكمهم

 جامعة المجمعة
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 أوال: البيانات الشخصية:

   أحمد إبراهيم عبد العزيز ندا اسم عضو هيئة التدريس

   اللغة العربية  القسم التربية  الكلية

 البريد اإللكتروني م 2795\5\21 تاريخ الميالد  

drahmadnada@gmail.com 

a.nada@mu.edu.sa 

    هاتف عمل  

 ثانيا: المؤهالت العلمية:

 الجامعة أو الكلية التخصص تاريخ الحصول عليها المؤهل

 األزهر الدراسات اإلسالمية واللغة العربية وآدابها م 2779 البكالوريوس

 األزهر اللغة العربية وآدابها، أصول اللغة م 1002 الماجستير

 األزهر اللغة العربية وآدابها، أصول اللغة م 1009 الدكتوراه

 ثالثا: الدرجات العلمية: 

 الجهة تاريخ الحصول عليها الدرجة العلمية

 األزهر م 1002 مدرس مساعد

 األزهر م 1009 مدرس

   

mailto:drahmadnada@gmail.com
mailto:drahmadnada@gmail.com
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 م اإلدارية التي كلف بها العضو:: المهارابعا 

 مدة التكليف المهام اإلدارية م

2   

   

 ها العضو:بخامسا: اللجان التي شارك 

 مدة عمل اللجنة مهام اللجنة اسم اللجنة م

2    

    

 

 

 سادسا: المشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة الجامعة و المجتمع:

 المدة المشاركةنوع  اسم المشاركة م

2    

1     
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 سابعا:األنشطة العلمية:

 الماجستير و الدكتوراه: أ:

عنوان رسالة 

 الماجستير

 الدراسة الداللية من خالل تفسير الشيخ الشعراوي

عنوان رسالة 

 الدكتوراه

 اإلشارات الجسمية في القرآن الكريم، دراسة داللية نفسية

 المنشور/ المقبول للنشر(:اإلنتاج العلمي ) ب: 

 اسم الدورية تاريخ النشر عنوان اإلنتاج العلمي م

 هللا نبي قصة .القرآني القصص في النصي التماسك 2

  اأنموذج السالم عليه إبراهيم

 مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة المجمعة مقبول للنشر

1    

2    

2    

5    
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 العضو بتدريسها:المقررات الدراسية التي قام ج: 

 المرحلة رقم المقرر اسم المقرر م

 المستوى األول عرب 202 المهارات اللغوية 2

 المستوى الثالث عرب 202 التحرير العربي 1

 المستوى الخامس عرب 205 الدراسات اللغوية 2

 الثاني عرب 211 علم المعاجم 2

 المستوى الثالث عرب 122 علم اللغة 5

   علم الصوتيات 1

   فقه اللغة 9

   البحث اللغوي 8

   علم الداللة 7

20    
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22    

21    

22    

22    

على رسائل الماجستير و  فد: اإلشرا

 الدكتوراه:

 المرحلة عنوان الرسالة 

   

 هـ:العضوية في الجمعيات العلمية

 نوع العضوية مقر الجمعية اسم الجمعية م

2    

 و:الدورات التدريبية:

 االنعقاد ختاري مكان االنعقاد     اسم الدورة م

دورة الحزم المتكاملة لمؤسسات التعليم العالي لتأهيل )فرق إعداد  2

الدراسة الذاتية وملفات االعتماد( في جودة واعتماد التعليم الجامعي، 

 لضمان جودة التعليم واالعتماد  الهيئة القومية

نادي أعضاء هيئة التدريس جامعة 

 األزهر

 القاهرة

18/1/1007 

إلى 

25/9/1007  
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 دورة التقويم الذاتي وخطط التحسين لمؤسسات التعليم قبل الجامعي  1

 األزهر( الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد  )

 

 

 

 بالقاهرة جامعة األزهر

 12/2/1020 

إلى 

15/2/1020  

 

 دورة نواتج التعلم وخرائط المنهج لمؤسسات التعليم قبل الجامعي  2

 ) األزهر( الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 

 جامعة األزهر بالقاهرة

 18/2/1020 

 إلى

 2/2/1020  

 

تعليم قبل الجامعي ) األزهر( الهيئة  -دورة المراجعة الخارجية  2

 القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 

 

 جامعة األزهر بالقاهرة

 22 /2 /1020 

 إلى

 25  /2  /

 م  1020

دورة التقويم الذاتي المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي ) األزهر(  5

 واالعتمادالهيئة القومية لضمان جودة التعليم 

 

 جامعة األزهر بالقاهرة

1\5\1020  

 إلى

 م . 1020\5\1 
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دورة نواتج التعلم وخرائط المنهج لمؤسسات التعليم العالي ) األزهر(  1

 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 

 جامعة األزهر بالقاهرة

م  1020\5\7 

إلى 

 م. 1020\5\22

 

لمؤسسات التعليم العالي) األزهر( الهيئة  –دورة المراجعة الخارجية  9

 القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 

م  1020\5\21 جامعة األزهر بالقاهرة

 إلى

10\ 5\ 1020  

  دورة في التدريس وفق الذكاءات المتعددة 8

 

 

 

 جامعة المجمعة

 عمادة الجودة وتطوير المهارات

  المكان المجمعة

20 \ 5 

 هـ 1434  \
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ستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي )األزهر ( دورة التخطيط اال 7

 الهيئة القومية لجودة التعليم واالعتماد .

 

م 1020\5\15 جامعة األزهر بالقاهرة

إلى 

 م 1020\5\11

  التدريس وفق الذكاءات المتعددة 20

 

 

 

 جامعة المجمعة

 عمادة الجودة وتطوير المهارات

  المكان المجمعة

10  /5  /

 هـ 2222

 دورة الذكاء العاطفي 22

 

 

 جامعة المجمعة

 عمادة الجودة وتطوير المهارات

5  /1  /2222 

 هـ

 ز: المؤتمرات و الندوات وورش العمل:

 تاريخ االنعقاد دمكان االنعقا اسم المؤتمرات و الندوات و ورش العمل م

المؤتمر السنوي األول لتوظيف السعوديين الحاصلين على  2

 هالدكتورا

 هـ 2221\22\22 المدينة الجامعية بالمجمعة

 2222 \ 1 \ 25 كلية التربية بالمجمعة يوم التميز  1

 هـ 2222 \ 2 \ 5 – 2 المدينة الجامعية بالمجمعةمؤتمر التخصصات العلمية بالجامعات الناشئة ) التحديات  2
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 والحلول(

الجامعية )رؤية ورشة عمل : أساليب التواصل في الكليات  2

 تطويرية(

 هـ 2222\2\10 ة التربية بالمجمعةكلي

 و األنشطة العلمية األخرى تاالنجازا

 

  التوقيع                                              التاريخ:                                                   أحمد إبراهيم عبد العزيز ندااالسم:   

 


